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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο PERSEAS ζηην Ελαθόνηζο: Έρεσνα και Φρονηίδα Υγείας
Κωνζηανηίνος Θωμόποσλος, Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Δρ. Ιωάννης Κσριαζής
[εκ μέροσς ηων ερεσνηηών ηης μελέηης PERSEAS]

Η Τασηόηηηα ηοσ PERSEAS
Δπηζηεκνληθή νκάδα πνπ απαξηίδεηαη θαηά θύξην ιόγν από κέιε ηεο Εηαηξείαο
Μειέηεο Παξαγόλησλ Κηλδύλνπ γηα Αγγεηαθά Ννζήκαηα (Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν) ζρεδίαζε θαη
πινπνηεί κία κε παξεκβαηηθή πξννπηηθή κειέηε παξαηήξεζεο 5εηνύο δηάξθεηαο, κε ηελ
νλνκαζία PERSEAS [Prospective Evaluation of vascular Risk Surrogates: the Elafonisos
Area Study], ζην γεληθό πιεζπζκό ηεο Διαθνλήζνπ Λαθσλίαο.
Κύξηνο ζθνπόο ηεο κειέηεο PERSEAS είλαη λα θαηαγξάςεη δηαρξνληθά ηηο κεηαβνιέο
ησλ παξαγόλησλ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ ζηνλ πιεζπζκό ελόο λεζηνύ πνπ βξίζθεηαη ζε
απόζηαζε αλαπλνήο από ηελ επεηξσηηθή ρώξα. Τα γεσγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
ηεο Διαθνλήζνπ απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξσηνηππία ηεο κειέηεο
PERSEAS.
Η κειέηε PERSEAS πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο,
ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ, ηελ αηγίδα ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Λαθσλίαο θαη ηελ επγεληθή
ππνζηήξημε ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο Abbott. H πξώηε επηζηεκνληθή επίζθεςε ηεο
εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ PERSEAS ζηελ Διαθόλεζν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8-13
Οθησβξίνπ 2012 θαη κε βάζε ην ζρεδηαζκό ηεο κειέηεο, ε επίζθεςε απηή ζα
επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Οη εξεπλεηέο, ζηελ πξώηε
ηνπο απηή επίζθεςε ζην λεζί, είραλ ηε δπλαηόηεηα λα εμεηάζνπλ θαη λα ελεκεξώζνπλ ζε
ζέκαηα θαξδηαγγεηαθήο πξόιεςεο πεξηζζόηεξα από 400 άηνκα, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά
ζηελ ηαηξηθή απηή πξόζθιεζε.
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Σηελ επηηπρία απηή ζεκαληηθόο ήηαλ ν ξόινο ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ πνπ ζηήξημε
ελεξγά ηελ εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα. Τα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ
ππνβιήζεθαλ, είλαη ζηελ δηάζεζε όισλ ησλ εμεηαδνκέλσλ, ζην Αγξνηηθό Ιαηξείν
Διαθνλήζνπ ην νπνίν αλήθεη ζην Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο θαη επνπηεύεηαη από ην
Υπνπξγείν Υγείαο.
Ο PERSEAS απνηειεί ηελ πξώηε κειέηε πνπ ζε βάζνο ρξόλνπ θαιείηαη λα
απνηππώζεη ηνπο θαξδηνκεηαβνιηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ ελόο πιεζπζκνύ. Βέβαηα,
έρνπλ ππάξμεη παξόκνηεο πξνεγνύκελεο ηαηξηθέο κειέηεο παξαηήξεζεο, ζε δηαθνξεηηθά
κέξε ηεο Διιάδαο, όπσο είλαη νη ATTICA θαη IKARIA, νη νπνίεο όκσο, ηνπιάρηζηνλ εμ’
αξρήο, δελ είραλ πξννπηηθό ζρεδηαζκό, θαζώο επίζεο θαη κειέηεο πνπ ζηόρεπαλ
απνθιεηζηηθά ζηελ ππέξηαζε όπσο νη DIDIMA, HYPERTENSHELL θαη NAOUSA. Σε
αληίζεζε κε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο κειέηεο, ν PERSEAS ζηνρεύεη ζην ζύλνιν ησλ
παξαγόλησλ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ (ππέξηαζε, ππεξιηπηδαηκία, δηαβήηεο, παρπζαξθία)
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλήζεηεο δσήο (θάπληζκα, άζθεζε, δηαηξνθή, ζπλήζεηεο ύπλνπ) ηνπ
πιεζπζκνύ ηεο Διαθνλήζνπ. Δπίζεο, ζε βάζνο ρξόλνπ ν PERSEAS ζα θαηαγξάθεη αλά
έηνο ηηο κεηαβνιέο ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ηξόπνπ δσήο.
Τέινο, ε εηήζηα αιιειεπίδξαζε ηεο ηαηξηθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο PERSEAS
κε ηνλ πιεζπζκό ηεο Διαθνλήζνπ κέζσ εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα
πγείαο, ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο πξσηνγελνύο πξόιεςεο θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ.
Σηα πιαίζηα ηεο κειέηεο, δεκηνπξγήζεθε εηδηθή ηζηνζειίδα (www.perseas-project.gr)
γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειέηεο, ηνπο
θαξδηνκεηαβνιηθνύο παξάγνληεο θίλδπλνπ θαη ηξόπνπο πξόιεςεο γηα ηα αγγεηαθά
λνζήκαηα.
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Πρώηα Αποηελέζμαηα ηης μελέηης PERSEAS
Από ζηαηηζηηθήο άπνςεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο PERSEAS κπνξνύλ,
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, λα γεληθεπηνύλ ζην ζύλνιν ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ κε ζηαηηζηηθή
απόθιηζε 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ρσξίο ζεκαληηθό θίλδπλν ζθάικαηνο ή δηαθνξνπνηήζεσλ.
Οη γπλαίθεο απνηεινύλ ην 52% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Διαθνλήζνπ. Ο
κέζνο όξνο ειηθίαο είλαη 52 έηε, ελώ ην 31% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη άλσ ησλ 65. Όζνλ αθνξά
ηηο ζπλήζεηεο δσήο, ην 60% δειώλεη όηη θνηκάηαη ην κεζεκέξη, ην 30% θαπλίδεη, ελώ κόλν ην
1/3 ηνπ πιεζπζκνύ πηνζεηεί θαζεκεξηλή άζθεζε (θπξίσο πεξπάηεκα).
Δμεηάδνληαο ην ζέκα ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ,
δηαπηζηώζεθε όηη πεξηζζόηεξνη από ην 70% έρνπλ ππεξβάιινλ βάξνο, 22% είλαη
παρύζαξθνη θαη 14% λνζεξώο παρύζαξθνη.

Τν 25% θάλεη θαζεκεξηλή θαηαλάισζε

θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, ηα όζπξηα θαηαλαιώλνληαη από ην 70% ησλ λεζησηώλ ηνπιάρηζηνλ
1 θνξά ηελ εβδνκάδα, ελώ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηα ςάξηα απνηεινύλ ζηαζεξή δηαηξνθηθή
ζπλήζεηα ηηο πεξηζζόηεξεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Αληηζέησο, πεξηζζόηεξνη από ην 50%
θαηαλαιώλνπλ θόθθηλν θξέαο 1-2 θνξέο εβδνκαδηαίσο, ελώ κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα
θαηαλαιώλεη άζπξν θξέαο (θπξίσο πνπιεξηθά) ην 60%.
Τν ειαηόιαδν απνηειεί βαζηθή δηαηξνθηθή ζπλήζεηα ζην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ,
όκσο δελ ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηα γαιαθηνθνκηθά.
Σην πιαίζην ησλ παξαδνζηαθώλ παξαγόλησλ θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ, ην 37,5% ηνπ
πιεζπζκνύ γλσξίδεη όηη πάζρεη από ππέξηαζε, ην 37% γλσξίδεη όηη πάζρεη από θάπνηαο
κνξθήο δπζιηπηδαηκία, ελώ ην 10% γλσξίδεη όηη έρεη ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2.
Δπηπιένλ, ην 10% ηνπ πιεζπζκνύ έρεη ηζηνξηθό ζηεθαληαίαο λόζνπ, 11% πεξηθεξηθήο
αγγεηαθήο λόζνπ θαη κόιηο 3% αγγεηαθνύ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Άξα ζην κεγαιύηεξν
κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διαθνλήζνπ (πεξίπνπ 90%, ζε απηνύο δειαδή πνπ δελ έρνπλ
ππνζηεί θάπνην θαξδηαγγεηαθό επεηζόδην) κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κέηξα πξσηνγελνύο
πξόιεςεο, ελώ ζηνπο ππόινηπνπο (πεξίπνπ 10% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ήδε έρνπλ ππνζηεί
θαξδηαγγεηαθό επεηζόδην) ε ζπλερήο επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζε ζέκαηα θαξδηαγγεηαθήο
πγείαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο. Τν 45% ηνπ
πιεζπζκνύ παξνπζηάδεη πςειέο ηηκέο ρνιεζηεξίλεο (πέξα ηνπ θπζηνινγηθνύ). Αλ θαη κόλν
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ην 10% γλσξίδεη όηη έρεη ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 ππό θαξκαθεπηηθή αγσγή, θαίλεηαη
όηη νη κηζνί εμ’ απηώλ είλαη αξξύζκηζηνη κε πςειέο ηηκέο ζαθράξνπ. Αμηνζεκείσην, επίζεο,
είλαη ην εύξεκα όηη ην 34% έρεη πξνδηαβεηηθά επίπεδα ζαθράξνπ λεζηείαο. Τέινο, ελώ όπσο
πξναλαθέξζεθε, ην 37% δειώλεη όηη πάζρεη από ππέξηαζε, νη κεηξήζεηο καο ζην λεζί
δείρλνπλ όηη ην 50% ηνπ πιεζπζκνύ έρεη ηηκέο αξηεξηαθήο πίεζεο πέξαλ ηνπ θπζηνινγηθνύ.
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